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1. EMENTA
Noções gerais sobre os métodos nas Ciências Sociais. s métodos da Geografia. Os paradigmas da
Ciência Geográfica. A produção geográfica sob os diferentes métodos de interpretação de mundo.
As categorias da Geografia. Tendências atuais da Geografia.
2. OBJETIVOS
CH
CH
CH Total: 40
2.1.Teórica:
Geral: 40
Oferecer ao(à) acadêmico(a) uma base sob as diferentes correntes do pensamento geográfico, no
âmbito dos métodos: positivismo, fenomenologia e marxismo, bem como em relação aos métodos
próprios desta ciência, oportunizando, ainda, conhecer as categorias geográficas, de forma que
o(a) acadêmico(a) adquira uma visão crítica enquanto licenciando(a) que lhe possibilite atuar no
sentido da formação geográfica cidadã, no exercício de sua profissão.
2.2. Específicos:
-Oferecer ao(à) acadêmico(a) uma base sob as diferentes correntes do pensamento geográfico, no –
-Abordar os métodos próprios da Geografia;
-Conhecer de forma diferenciada as categorias próprias da geográfica;
-Estudar as concepções mais recentes na produção da Geografia;
- Aplicar noções teórico/metodológicas à geografia local.
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- As diferentes correntes do pensamento geográfico sob: Positivismo, Fenomenologia e marxismo;
- Os métodos próprios da Geografia, na abordagem sobre Pierre George;
- A geografia como ciência humana;
- Os métodos das ciências humanas e as concepções geográficas;
- As categorias e os conceitos da geografia;
- As concepções geográficas no ensino da geografia;
- Atualidade da produção teórico/metodológica da Geografia;
- Aplicação de noções teórico/metodológicas na geografia local.
4 – METODOLOGIA
A disciplina será ministrada com aulas expositivas e dialogadas, leituras dos textos da bibliografia
da disciplina com produção e exposição em forma de participação nas aulas, seminários, relatórios
de aula a campo e aplicação à geografia local, bem como aferição do grau de aprendizagem na
disciplina.
5 - AVALIAÇÃO
A avaliação se dará em 4 (quatro) momentos, quais sejam: 1 - Na forma processual compreendendo
a participação e interesse e presença do acadêmico; 2 - Em uma prova escrita; 3 - Em um
seminário; 4 - No relatório de uma aula que será realizada a campo. Cada uma dessas avaliações

terá nota igual a 10 (dez), sendo que as 4 (quatro) notas corresponderão a 2 (duas) médias
bimestrais, que somadas e divididas oferecerão a média final na disciplina.
6. BIBLIOGRAFIA
ANDRADE, M. C. de. Geografia ciência da sociedade: Uma introdução à análise do
Pensamento geográfico. São Paulo. Atlas S.A., 1992.
CORRÊA, Roberto Lobato. Espaço: Conceito Chave de Geografia. In: CASTRO, I. E. De,
GOMES, Paulo César Costa Gomes, CORRÊA, Roberto Lobato. Geografia: Conceitos e Temas.
Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 1995.
CHISTOFOLETTI, Antônio. Perspectivas da Geografia. São Paulo. Difel, 1981.
GEORGE, P. Os métodos da Geografia. São Paulo: Difel, 1978.
SANTOS, M. Espaço e método. São Paulo: Hucitec, 1985.

